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Oznámení obecního úřadu 
 Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 

20. září 2021 v 18 hodin. Místo konání zasedání bude včas upřesněno dle aktuální 
epidemiologické situace. 

 

Na náměstí byla v rámci reklamace zhotovitelskou firmou provedena oprava netěsnosti 
vodního prvku, který je nyní již plně funkční. Oprava zaplavené technologie vodního prvku 
po přívalových deštích byla vyřešena v rámci pojistné události a náklady budou hrazeny 
z pojištění.  
 

V měsíci srpnu realizoval zahradník p. Šmerda výsadbu květinových záhonů na náměstí 
kolem samoobsluhy a před technickou budovou. V podzimních měsících budou ještě na tyto 
záhony vysázeny cibuloviny a plochy pokryty štěrkem. 
 

Zrevitalizované náměstí  bylo oficiálně otevřeno v rámci celostátního setkání parniček, které 
se konalo 21.8. 2021. Při setkání parniček jsme zaznamenali spoustu pochvalných reakcí 
na náměstí a věříme, že bude sloužit k plné spokojenosti našich občanů a dětí.  
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V MŠ a ZŠ probíhaly během měsíce července a srpna rekonstrukční práce na kuchyni 
ve školce, sociálním zařízení ve školce a výdejních míst ve školce a škole. Bylo kompletně 
vyměněno vybavení kuchyně za nové, moderní a úsporné spotřebiče, včetně 
vzduchotechniky. Výdejní místa byla rovněž rekonstruována a vybavena novým nábytkem 
a zdravotechnikou, v sociálním zařízení ve školce byly provedeny nové podlahy, obklady     
a kompletní výměna sanitárního vybavení. Ve všech prostorách byla provedena 
rekonstrukce elektroinstalace a výmalby. Celkové náklady dosáhly 6,5 mil. Kč. Věříme,       
že se v rekonstruovaných prostorách bude našim dětem a učitelkám líbit a paním 
kuchařkám v nové kuchyni dobře a chutně vařit. Práce budou v termínu dokončeny tak, aby 
děti mohly 1. září zahájit školní rok. Vedení obce velice děkuje všem učitelkám, kuchařkám 
a ostatním pracovnicím školky za příkladný přístup při úklidových pracích po rekonstrukci. 
Odvedly neskutečné penzum práce v rekordně krátkém čase. Ještě jednou mnohokrát 
děkujeme.  
 

V současnosti provádí kameník p. Váradi restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého             
u kostela. Práce by měly být dokončeny v průběhu měsíce září. Náklady dosáhnou částky 
cca 160 tis. Kč. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Jmk. 
 

Vedení obce stejně jako naše občany trápí stav Lysického potoka, zejména v části                   
u Hlavičkových až po lávku u Podloučkových. Potok je silně zarostlý a snižuje se tak jeho 
průtočnost. Vzhledem k tomu, že potok je v majetku Lesů ČR, nemůže obec investovat       
do cizího majetku a provést jeho vyčištění. Zaslali jsme proto na ředitelství Lesů ČR dopis 
se žádostí o jeho urgentní vyčištění a čekáme na jejich stanovisko. 
 

Začátkem září započnou práce na zasíťování stavebních parcel v lokalitě k Vodárně III, 
které bude realizovat firma INSTA CZ. Důvodem zpoždění zahájení prací na této investici 
je skutečnost, že jsme až v těchto dnech ze stavebního a vodoprávního úřadu obdrželi 
stavební povolení. Náklady na tuto investici by měly dosáhnout cca 10 mil. Kč. 
 

Dne 24.8. 2021 byl u samoobsluhy instalován samoobslužný výdejní box firmy Zásilkovna 
s.r.o., kam si mohou občané nechávat posílat svoje zásilky. Přes tento Z-BOX je možné 
zásilku nejen vyzvednout, ale také poslat. Po jeho aktivaci, které by mělo proběhnout 6.9. 
2021, bude občanům k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Služba je 
pro obec bezplatná a Z-BOX je napájen ekologickou elektrickou energií ze solárních panelů. 
Občané si pouze stáhnou do svých mobilů aplikaci Zásilkovna, pomocí které si zásilku ze Z-
BOXu vyzvednou nebo pošlou. Manuál na obsluhu Z-BOXu bude umístěn na webových 
stránkách obce a aplikaci Mobilního Rozhlasu. 
 

V rámci humanitární pomoci moravským obcím postiženým tornádem bylo v naší obci 
vybráno od našich občanů celkem 118.700,- Kč, za což jim patří velké poděkování. Svědčí 
to o tom, že to s naší společností není tak špatné a v případě nutnosti si dokážeme 
vzájemně pomáhat. Obec Bořitov pak ještě pošle ze svého rozpočtu dalších celkem 
124.000,- Kč. Tyto finanční prostředky od obce budou rozděleny podle počtu obyvatel      
(10,- Kč/obyvatele) postižených obcí následovně: Lužice 30.000,- Kč, Hrušky 16.000,- Kč, 
Týnec 11.000,- Kč, Tvrdonice 21.000,- Kč, Mikulčice 20.000,- Kč a Moravskou Novou Ves 
26.000,- Kč. Obdobným poměrem budou rozděleny i finanční prostředky vybrané 
od občanů.  
 

Obecní úřad Bořitov hledá zaměstnance na stálý pracovní poměr, případně na dohodu          
o provedení práce na pozici pracovníka technických služeb. Pracovní náplní je péče                
o veřejnou zeleň, úklidové a další práce, zimní údržba komunikací a chodníků. Bližší 
informace obdrží zájemci při osobním jednání na obecním úřadě, případně telefonicky         
na tel. 516 437 189. 
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Dne 29.7.2021 proběhla návštěva delegace naší obce ve složení Antonín Fojt, starosta, 
Josef Konečný, předseda klubu důchodců a člen zastupitelstva a Bořivoj Kinc, který tuto 
návštěvu inicioval v obci Studené-Bořitov v Orlických horách. V obci Studené-Bořitov nás 
přijal starosta obce p. Petr Strasmeier a kronikář obce Mgr. Jaroslav Čada. V průběhu 
setkání došlo k seznámení přítomných s obcemi, jejich společenským a kulturním životem 
a také s problémy, které je trápí. Během návštěvy si prohlédli obec Studené-Bořitov. 
Starosta naší obce předal starostovi obce Studené-Bořitov pozvánku na oslavy 135. výročí 
založení SDH Bořitov spojené s celostátním setkáním parních stříkaček. Recipročně potom 
navštívil starosta Studeného-Bořitova naši obec a zúčastnil se výše zmíněných oslav. Zda 
se první setkání obou Bořitovů vyvine v nějakou bližší kulturní spolupráci, jak na setkání 
zaznělo, ukáže samozřejmě čas, ale jedná se o zajímavou možnost, jak obohatit kulturní 
život v našich obcích. 

 

 

29. července 2021 zleva: Josef Konečný, Bořivoj Kinc, starosta obce Bořitov Antonín Fojt a starosta 
obce Studené-Bořitov Petr Strasmeier. 

 

Aktuality ke službě Mobilní Rozhlas 
Po delší době vám přinášíme několik poznámek k provozované službě Mobilní Rozhlas.  
Od jara letošního roku se započal již 3. rok používání. V naší obci je 324 registrovaných 
občanů, kteří dostávají zprávy buď emailem (260 občanů), anebo do mobilní aplikace       
(150 občanů). Někteří tedy mají přihlášeny oba moderní komunikační kanály služby     
Mobilní Rozhlas. 
 

Připomínáme, že pokud by se chtěli přihlásit ke službě Mobilní Rozhlas další občané nebo 
současně přihlášení by chtěli něco na svém profilu změnit, lze to provést na webové adrese: 
http://boritov.mobilnirozhlas.cz. Na těchto webových stránkách jsou navíc souhrnně 
všechny zprávy a podněty, které byly komunikovány a spousta dalších informací. 

http://boritov.mobilnirozhlas.cz/
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Pro zajímavost připomínáme, že spousta okolních obcí a měst se také přihlásila k této 
moderní komunikační službě, takže když vás třeba zajímají zprávy z Kunštátu, stačí jít         
na web: http://kunstat.mobilnirozhlas.cz. 
 

Na závěr ještě jedna aktualita. Obec připravuje zavedení nového modulu do služby Mobilní 
Rozhlas, který se příznačně jmenuje Chytrý zpravodaj, což je moderní rozšíření tištěného 
zpravodaje. Přihlášení občané budou dostávat zpravodaj navíc v interaktivní podobě           
do svého telefonu nebo na email. Samozřejmě se tento interaktivní Chytrý zpravodaj objeví 
i na webu: http://boritov.mobilnirozhlas.cz. 
 
 

Odpadové hospodářství 

Ve dnech 22. a 23.7. 2021 jsme označili kódem nádoby na směsný komunální odpad. 
Celkem bylo takto označeno 704 kusů nádob. Tímto krokem jsme navázali na podepsanou 
smlouvu o poskytování služby evidenčního systému pro odpadové hospodářství                     
se společností ISNO IT s.r.o. Dnes už máme přehled kolik kusů nádob je na každém čísle 
popisném a jaký počet nádob je při svozu odvezen. Za vzornou spolupráci při označení 
nádob všem občanům děkujeme. 

Obec Bořitov podepsala smlouvu s panem Janem Musilem. Na základě této smlouvy            
se provozovatel kompostárny p. Musil zavazuje odebírat od občanů Bořitova sjednané druhy 
biologicky rozložitelných odpadů. Mezi ně patří veškeré odpady rostlinného původu (bez 
plastů, kamení a nečistot), větve stromů do průměru 20 cm. Po domluvě lze odložit i jinou 
velikost, kořeny, dřevo, palety a trámy. Pro naše občany je otevřeno každou sobotu od 9:00 
do 11:00 hod a poplatek za uložení bioodpadu hradí obec. Každý se prokáže průkazem 
totožnosti s trvalým pobytem v Bořitově. Telefonní kontakty na obsluhu: Jan Musil st.                
- 602 126 984 nebo Jan Musil ml. 607 199 629.  Do kompostárny se dostanete po silnici 
I/43, směrem na Svitavy. U čerpací stanice na Krhově odbočíte vlevo a hned                             
za hospodářským stavením vlevo je kompostárna. 

Máme také objednané kontejnery na papír a jeden na hliníkové obaly. Rozmístěné budou 
koncem měsíce října až začátkem listopadu. 

Během měsíce září nám budou dodány odpadové karty. Tuto kartu obdrží každá 
domácnost, na kartě bude identifikační kód. Při odevzdání odpadu do sběrného dvora 
v Černé Hoře obsluha kód načte a přiřadí k němu druh odpadu odevzdaného občanem. 
Množství a druh odpadu se zaeviduje v evidenčním systému, pod číslem popisným. 

 
Knihovna Bořitov 

Vedoucí knihovny oznamuje, že ve čtvrtek 16. září 2021 bude knihovna uzavřena, 
otevřena bude v náhradním termínu v pátek 17. září 2021 v době od 17–19 hodin. 

http://kunstat.mobilnirozhlas.cz/
http://boritov.mobilnirozhlas.cz/
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Oznámení školy 
Nový školní rok 2021/2022 zahájíme ve školce i ve škole ve středu 1. září.  
 
Mateřská škola 
bude otevřena již 1. září stejně jako celý minulý školní rok od 6:00 – 16:30 hodin. 
Letos bude školka plně obsazena, bude ji navštěvovat 48 dětí, z toho 14 nově přijatých.  
Ve čtvrtek 2. září v 15:00 zveme rodiče všech dětí na tradiční společnou informativní 
schůzku, která bude v případě příznivého počasí spojena se „Zábavným odpolednem“      
na zahradě školky. 
 
Základní škola 
Slavnostní zahájení školního roku proběhne od 8:00 v jednotlivých třídách.  
Deset nových prvňáčků i jejich rodiče zveme do naší tělocvičny, kde je společně se zástupci 
obce přivítáme a popřejeme jim šťastný start do nové životní etapy.  
O podrobnostech k organizaci začátku školního roku a hygienických opatřeních budou 
rodiče žáků informováni na školním informačním systému EduPage. 
Školní družina bude tento den v provozu od 9:00 – 16:00 pro žáky 1.- 4. ročníku, obědy 
budou vydávány až od čtvrtku 2. září.   
Přihlášky do družiny, ke stravování a do kroužků dostanou děti spolu s učebnicemi 1. září. 
Školu bude v tomto školním roce navštěvovat 73 dětí, které se budou opět učit v pěti 
samostatných třídách. 
 
Více informací k provozu školky, školy i družiny najdete na www.zs.boritov.cz  
 
Prázdninové rekonstrukce v budově školky a školy 
O hlavních prázdninách proběhla plánovaná celková rekonstrukce kuchyně a obou výdejen 
v mateřské škole i výdejny v budově základní školy.   
Dětem obou tříd v MŠ se určitě bude líbit nové sociální zázemí (umývárny a toalety), 
zrekonstruována byla i sociální zařízení pro zaměstnance.  
Investorem rekonstrukce v celkové hodnotě cca 6 500 000,- Kč byl zřizovatel školy, obec 
Bořitov. 
Pokud to situace dovolí, chtěli bychom v říjnu zorganizovat ve školce i škole                           
„Den otevřených dveří“, aby si všichni zájemci z řad veřejnosti mohli nově zrekonstruované 
prostory prohlédnout. 
 
Podzimní sběr papíru a hliníku 
Během měsíce října budeme organizovat tradiční sběr. O přesném termínu budeme 
informovat v příštím zpravodaji, na webu školy a plakátech na nástěnkách obce. 
 
Přeji všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy šťastné vykročení do nového školního 
roku.            

Za kolektiv školy Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 

 

Kulturní komise 
Kulturní komise připravuje na letošní rok tyto akce: 

 Strašidelný pochod 
 Halloween – Soutěž o nejkrásnější vyřezanou dýni 
 Rozsvícení Vánočního stromu 
 Mikulášská nadílka 

http://www.zs.boritov.cz/
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Rukopis z Bořitova ve vatikánské knihovně 

Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. 

Při pátrání po historii každého místa se musíme vypořádat s tím, že čím hlouběji do minulosti 

se snažíme jít, tím méně nacházíme písemných památek a zdrojů, ze kterých můžeme 

získat informace. A když se dostaneme do období středověku, o menších obcích nacházíme 

už jenom krátké zápisy v zemských deskách, ve kterých se říká, že ten a ten rytíř prodal 

kousek vesnice nějakému jinému rytíři. Často bez dalších podrobností. U nějakých obcí 

můžeme občas najít zprávu, že se v jejich okolí odehrála nějaká bitva, ale to bývá většinou 

všechno. V okolí Bořitova sice žádná bitva nebyla, ale i tak patří k těm šťastnějším obcím, 

ve kterých se ve středověku stalo něco zajímavého, co svým významem překročilo hranice 

blízkého okolí a o čem se nám dochovaly zprávy dodnes.  

Stalo se tak v roce 1487, v době pozdního středověku, pět let před objevením Ameriky 

Kryštofem Kolumbem. V té době byl králem v Čechách Vladislav Jagellonský, zatímco         

na Moravě vládl Matyáš Korvín. Černá Hora tehdy patřila jednomu z nejvýznamnějších 

a nejmocnějších moravských rodů, pánům z Boskovic a z Černé Hory. Bořitov byl tehdy 

rozdělený na několik dílů, kdy páni z Boskovic měli jenom jeden z nich, jeden držel Ctibor 

Tovačovský z Cimburka a část patřila vladykům z Hostěrádek. V té době vzniklo v Bořitově 

pozoruhodné dílo české literatury, jehož autorem byl tehdejší bořitovský farář Jan Húska. 

Tím dílem byl první překlad latinské knihy Historia Bohemica (Historie česká) do českého 

jazyka.  

Dílo napsal v roce 1458 Aeneas Silvius Piccolomini (1405–1464), italský šlechtic, filosof 

humanistického proudu, spisovatel a kardinál. Jeho práce o české historii se stala okamžitě 

velice oblíbenou. Úspěchu knihy určitě pomohlo i to, že brzy po jejím dokončení se Aeneas 

Silvius Piccolomini stal papežem a usedl na papežský stolec pod jménem Pius II. Kromě 

toho, že se jednalo o knihu, kterou napsal papež, byla také zábavná a čtivá, a tak se stala 

na dlouhá staletí po celé Evropě nejvyhledávanějším dílem o českých dějinách. 

Historie česká se nejdřív opisovala ručně, ale už v roce 1475 vzniklo v Římě první tištěné 

vydání. Právě jeden z těchto výtisků se o několik let později dostal na černohorský hrad, 

sídlo černohorského panství, které v té době společně spravovali bratři Dobeš (†1493) 

a Beneš (†1507) Černohorští z Boskovic. Oba bratři patřili k předním moravským 

šlechticům: Beneš byl správcem a velitelem hradu Špilberku, ale o něco známější byl 

Dobeš, který se proslavil jako vojevůdce ve službách krále Matyáše Korvína. Měl mnoho 

úspěchů na bitevních polích a ten největší přišel 1. června 1485, kdy velel armádě, v jejímž 

čele dobyl Vídeň.  

Podle historiků mohli bratři Beneš a Dobeš získat výtisk Historie české od svého příbuzného 

Ladislava z Boskovic (1455–1520), který studoval na italských univerzitách a později se stal 

proboštem kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, nebo od svého třetího bratra, kterým byl známý 

Tas Černohorský z Boskovic (†1482), biskup olomoucký. Beneš a Dobeš ale asi neuměli 

moc dobře latinsky, protože požádali katolického faráře z Bořitova Jana Húsku, aby jim dílo 

přeložil. Ten jim určitě rád vyhověl, protože mu o několik let dřív nechali nákladně opravit 

bořitovský kostel a poté, co byl dlouhá léta v držení husitů, jej v roce 1480 nechali pro jistotu 

znovu vysvětit. 

Farář Húska dokončil překlad počátkem roku 1487 a na poslední stranu rukopisu napsal 

odstavec, ve kterém vysvětlil, proč a jak dílo vzniklo. Tato poslední stránka je na přiloženém 
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obrázku. Text je psaný česky, starým písmem, kterému se říká knižní bastarda, a pokud ho 

přepíšeme současným písmem, bude znít takto: 

„Tuto kroniku tak vdávnú k žádosti a rozkázání vysoce urozených pánův pana Dobeše 

a pana Beneše bratrův vlastních z Bozkovic a z Černej Hory z výbornej řeči latinskej 

v moravskú ne bez práce vyložil jest kněz Jan řečený Húska z Brodu Uherského, farář tu 

a alcipřišt Břeclavský a kanovník Brněnský léta syna Božieho tisícího čtyřstého 

osmdesátého sedmého o masopustě v Bořitově pod Černú Horú v zemi Moravskej,              

pro něžto buď čest a chvála nejvyššímu pánu nebeskému.“ 

 

Obr. Poslední stránka bořitovského rukopisu s razítkem vatikánské knihovny1 

Dnes můžeme být rádi, že Jan Húska předchozí řádky napsal, protože takový medailonek 

popisující dílo a jeho autora nebyl úplně běžný. Dřív se totiž všechna literární díla brala jako 

díla Boha, kde byli autoři jenom jejich zapisovatelé. Spisovatelé se začali podepisovat až 

ve 2. polovině 15. století, takže bořitovský překlad patří vlastně k prvním českým literárním 

dílům, u kterých známe jejich autora. A že se jedná o překlad, jeho úroveň určitě nesnižuje. 

V 15. století bylo originálních děl pořád ještě málo a pro rozvoj našeho jazyka a literatury 

měly takové překlady obrovský význam. 

Sám Húska napsal, že dílo přeložil „ne bez práce“. Překládal totiž dílo humanistického 

filosofa do staročeštiny, do jazyka, který se tehdy k žádným učeným filosofickým rozpravám 

nepoužíval. Pokud ale mluvíme o jazyku, tak si můžeme všimnout, že samotný Húska 

neřekl, že přeložil dílo do češtiny – výslovně napsal, že kroniku přeložil „v řeč moravskú“. 
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Farář Húska taky podle tehdejšího zvyku nenapsal žádné přesné datum, ale uvedl, že dílo 

dokončil o masopustě roku 1487. Masopust začíná na svátek Tří králů (6. ledna), ale jeho 

konec je pohyblivý, protože připadá na Popeleční středu. Podle data Velikonoc si můžeme 

spočítat, že v roce 1487, kdy ještě platil starý juliánský kalendář, byla Popeleční středa 

28. února.  

O Janu Húskovi bohužel nemáme jiné zprávy, než které o sobě napsal sám ve zmíněném 

medailonku: Pocházel z Uherského Brodu, působil jako arcikněz v Břeclavi a také jako 

kanovník, tedy člen sboru kněžích, při kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla v Brně. 

Překlad se dodnes dochoval v jediném rukopisu, který podle historiků vznikl nejspíš mezi 

roky 1505 a 1510. To znamená, že se nejedná o původní Húskův rukopis, ale o jeho opis, 

který vznikl asi o 20 let později.  

Opis ukořistili za třicetileté války Švédové. Možná jej ukradli přímo v Bořitově, který v roce 

1643 zpustošili a při té příležitosti vyplenili bořitovskou faru. Je ale taky možné, že byl 

v nějaké z moravských šlechtických knihoven, kterou tehdy odvezli do Švédska jako 

válečnou kořist. Dále víme, že kniha byla součástí knihovny švédské královny Kristiny I. (žila 

1626–1689, vládla od 1632), která se v roce 1654 vzdala trůnu, přestěhovala se do Říma 

a knihovnu i s bořitovským rukopisem odvezla s sebou. Později se bořitovský rukopis dostal 

do Vatikánské apoštolské knihovny, kde ho můžeme najít dodnes. Kniha má rozměry 

21 x 14,5 cm a obsahuje 118 papírových listů, které jsou svázané do pergamenové vazby. 

Posledních 8 stránek knihy je prázdných. Na poslední popsané stránce (na obrázku) je dnes 

otisk razítka Vatikánské apoštolské knihovny. 

Húskův překlad nebyl nikdy moc známý a později se na něj na několik staletí zapomnělo 

úplně. Piccolominiho Historie česká byla přeložená ještě čtyřikrát, v letech 1510, 1585, 1911 

a naposledy v roce 1998. Z překladů je nejznámější ten z roku 1585, kdy knihu přeložil 

Daniel Adam z Veleslavína. 

Za objev Húskova bořitovského překladu můžeme vděčit historikovi Františku Palackému, 

který rukopis našel v roce 1838 ve Vatikánské apoštolské knihovně. Tam je uložený ve fondu 

švédské královny Kristiny pod označením sign. Reg. lat. 601. Od té doby se bořitovským 

rukopisem zabývalo několik dalších historiků, naposledy to byl v roce 2018 Mgr. Stanislav 

Petr z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. 

Na vzniku památek starší české literatury se pak Bořitov podílel ještě jednou, v 16. století, 

ale o tom si řekneme v některém z příštích článků. 
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SDH Bořitov 
 Dne 24.6. ve večerních hodinách byla naše jednotka povolána do obce Mikulčice, kde se 

prohnalo tornádo s velmi ničivou silou. Jednotka na místě prováděla vyhledávání 
zraněných osob v poničených domech a jejich okolí. Druhý den jsme byli brzy ráno 
převeleni do Moravské Nové Vsi, abychom zajistili týlové zázemí pro zasahující složky. 
Náplní naší práce bylo zajištění a vydávání stravy pro všechny složky IZS a také 
pro občany zasažené vesnice. Zde jsme zasahovali do 30. 6. 2021, kdy nás vystřídaly 
další jednotky hasičů. 
 

 Dne 29. 6.  byla naše jednotka v nočních hodinách povolána na ulici Chlumská, kde 
odstraňovala následky bouřky, zejména popadané stromy. 

 

 Dne 30. 6. jsme likvidovali rozštípnutý strom a uvolněnou střešní krytinu v ulici Loužky. 
 

 V sobotu 3. 7. zajistili členové SDH prodej občerstvení na Dětském dnu. Výtěžek z této 
akce spolu s příspěvkem z pokladny SDH jsme se rozhodli věnovat lidem z jižní Moravy, 
zasažené ničivým tornádem. V pátek 6.8 zástupci sboru předali rodině Tichých                      
z Moravské Nové Vsi dar 10 000 Kč. Dům této rodiny byl statikem určen k demolici a nyní 
rodina bydlí u příbuzných. 

 

 Poslední červencový víkend proběhlo v areálu hasičské zbrojnice Letní posezení. 
Děkujeme všem účastníkům za návštěvu této akce. 

 

 Dne 21.8. se na zaplněném bořitovském náměstí uskutečnil VIII. celostátní sraz parních 
stříkaček a oslavy výročí 135. založení SDH Bořitov. Při této příležitosti bylo slavnostně 
otevřeno nové náměstí. Návštěvníci mohli zhlédnout deset plně funkčních parních 
stříkaček z celé České republiky. Velice děkujeme všem za přízeň a sponzorům, 
bez kterých by tato akce nemohla proběhnout. Poděkování patří také obci Bořitov, nejen 
za poskytnutí zázemí náměstí a Jednotě Orel Bořitov za zajištění ubytování účastníků           
ze všech koutů ČR. 
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 Od konce července, po prázdninové přestávce, znovu probíhají tréninky mladých hasičů. 
V srpnu si vedoucí mládeže pro své svěřence připravili tradiční Hasičský tábor. Děti 
navštívily ZOO ve Zlíně-Lešné, rozhlednu ve Veselici a Sloupsko-Šošůvské jeskyně.       

  

 Během prázdnin se po roční přestávce znovu rozběhla Velká cena Blanenska v požárním 
útoku. Letos nás reprezentují celkem čtyři družstva. Výsledky jsou následující: 

 

Soutěž Muži A Muži B Ženy Dorost 
Pamětice (18.7) 4. místo (18,98) 5. místo (19,43) 4. místo (24,10) - 

Černovice (25.7) 6. místo (18,08) NP 6. místo (24.63) - 

Ostrov u M. (7.8) 1. místo (17,11) - 7. místo (33,44) - 

Němčice (8.8) 2. místo (17,58) - 4. místo (19,33) - 

Rudice (15.8) NP 8. místo (18,97) 2. místo (17,28) 1. místo (31,03) 

Sychotín (22.8) 4.místo (17,13) NP 7. místo (21,01) 2. místo (19,16) 

 
Po uběhnutých šesti soutěžích se nejlépe daří mužům A, kteří jsou průběžně na 2. místě. 
Sedmnácté místo zatím drží muži B. Ženám patří v průběžné tabulce krásné čtvrté místo.   
V průběhu sezóny vyběhl i tým dorostenců, který zatím drží bronzovou příčku. Do konce 
seriálu ještě zbývají soutěže v Lysicích (4.9.), v Sudicích (11.9.), na Žernovníku (19.9.)                 
a poslední kolo v Bořitově (25.9.).  
 
 

TJ Sokol Bořitov 
Zahájení cvičení po prázdninách 
Léto, prázdniny i dovolené již končí, od 27. září 2021 bude zahájeno pravidelné cvičení 
v tělocvičně, a to všech složek jako v předcházejících letech. Doufejme, že nový cvičební 
rok 2021-2022 bude probíhat bez zákazů a přerušení až do letních prázdnin. Přesný 
rozvrh cvičení v tělocvičně sokolovny s termíny, náplní a zaměření jednotlivých cvičení 
budou uvedeny v polovině září na webových stránkách TJ Sokol Bořitov a v příštím 
Bořitovském zpravodaji obce Bořitov. 
 
Výsledky silničního cyklistického závodu „O mistra Bořitova 2021“ 
Letošní 51. ročník tradičního silničního cyklistického závodu „O mistra Bořitova“ se konal    
po nucené dvouleté přestávce až v poslední červnovou neděli. V 15 kategoriích závodilo 
přes 60 bořitovských dětí.  
Všem závodníkům blahopřejeme za sportovní výkony, zvláště účastníkům s medailovým 
umístěním na stupních vítězů.  
 
Kategorie odrážedla: 
 ročník 2019: 1. Sára Kobylarzová   
 ročník 2018: 1. Sára Kyánková, 2. Nina Marečková  
 ročník 2018: 1. Jakub Prchal, 2. Marek Burger, 3. Vít Kolínek  
 ročník 2017: 1. Tomáš Opluštil, 2. Tobiáš Opluštil, 3. Michal Škvařil   
 ročník 2016: 1. Sabina Svobodová, 2. Karolína Fialová, 3. Sandra Svobodová                     
 
Kategorie kola:                                                                                                                     
ročník 2016: 1. Leona Kolínková, 2. Amálie Svobodová, 3. Karolína Fialová 
ročník 2015: 1. Natálie Sklenářová, 2. Ema Havířová                                                    
ročník 2015: 1. David Burger, 2. Šimon Sehnal, 3. Jakub Mareček 
ročník 2014: 1. Matouš Jakubec, 2. Tadeáš Svoboda 3. Zuzana Židová                                                       
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ročník 2013: 1. Sabina Svobodová, 2. Nikola Lengálová, 3. Karolina Blažková 
ročník 2013: 1. Marek Žid, 2. Šimon Včelař, 3. Eliáš Svoboda 
ročník 2012: 1. Kristýna Zouharová, 2. Anna Škaroupková, 3. Kateřina Pařízková              
ročník 2011: 1. Alex Kučera, 2. Štěpán Foit 
ročník 2010-09: 1. Klára Včelařová, 2. Tereza Lengálová 
ročník 2010-08: 1. Matěj Kafoněk, 2. Nikolas Kučera, 3. David Čiháček    
  
Fotografie ze závodů budou k nahlédnutí na webových stránkách TJ Sokol Bořitov                 
ve 2. polovině září. 
 
 

Oddíl nohejbalu 

TJ Sokol Bořitov, z.s., oddíl nohejbalu, uspořádal v sobotu 28.6. 2021 na hřišti u sokolovny 
tradiční turnaj v nohejbale dvojic „O pohár starosty TJ“. Po vyrovnaných bojích o každý míč 
bylo pořadí turnaje následující: 

1. místo Kafoněk Michal, Musil Ladislav 10 bodů 

2. místo Polák Josef, Polák Martin    6 bodů 

3. místo Málek Michal, Vašíček Petr   4 body 

4. místo Fojt Jan, Petrák Lukáš    4 body 

5. místo Fojt Antonín, Petrák Pavel    4 body 

6. místo Málek Karel, Mareček Petr    2 body 

O vyrovnanosti turnaje svědčí i to, že o pořadí na 3. - 5. místě rozhodla minitabulka 
vzájemných zápasů těchto mužstev. 

Další turnaj v nohejbale dvojic, tentokrát o „Pohár starosty obce“ se uskuteční v sobotu 
4. září 2021 opět na hřišti u sokolovny. Občerstvení zajištěno, srdečně zveme všechny 
hráče a příznivce tohoto sportu. 

 
 

Oddíl kopané 
 

Výsledky utkání v kopané mužů 
Okresní pohár Agris Cup 2021 

1. kolo Ne 25.7. 2021 
Vavřinec – Bořitov 2:3 (1:2) 
Branky: Si Len thang Bawi Hung 2x, 
Vorlický J. ml. 

2. kolo Ne 1.8. 2021 
Skalice - Bořitov 2:2 (1:2); 2:4 na PK 
Branky: Smolík J., Nesvadba R. 
 

 
Výsledky mistrovských utkání v kopané mužů 

Okresní přebor 2020-2021 

2. kolo Ne 8.8. 2021 
Bořitov – Kunštát B 2:3 (0:2) 
Branky: Nesvadba R., Vorlický J. ml. 

3. kolo Ne 15.8. 2021 
Skalice – Bořitov 2:1 (1:0) 
Branka: Vorlický J. ml. 

4. kolo Ne 22.8. 2021 
Bořitov – Velké Opatovice 8:0 (3:0) 
Branky: Nesvadba R. 2x, Bílek M., Vorlický 
J. ml. 3x, Vorlický J st. , Učeň R. 
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Tabulka II. třída (Okresní přebor) mužů 

1 Drnovice 3 3 0 0 14 : 1 9 

2 Rudice 3 3 0 0 7  2 9 

3 Doubravice 3 2 0 1 13 : 6 6 
4 Letovice 3 2 0 1 11 : 9 6 
5 Olešnice 3 2 0 1 5 : 7 6 
6 Jedovnice 3 1 1 1 5 : 4 4 
7 Kunštát B 3 1 1 1 8 : 8 4 
8 Černá Hora 3 1 1 1 5 : 5 4 
9 Olomučany 2 1 1 1 4 : 5 4 

10 Bořitov 3 1 0 2 11 : 5 3 

11 Skalice 3 1 0 2 3 : 9 3 
12 Adamov 3 0 1 2 2 : 4 1 
13 Knínice 3 0 1 2 4 : 11 1 
14 Velké Opatovice 3 0 0 3 1 : 17 0 

 
 

Zbývající utkání II. třída (Okresní přebor) mužů 

5. kolo So 28.8. 2021, 17:00 hod. 
Jedovnice - Bořitov 

6. kolo Ne 5.9. 2021, 16:30 hod. 
Bořitov – Černá Hora 

7. kolo Ne 12.9. 2021, 16:30 hod. 
Adamov - Bořitov 

8. kolo Ne 19.9. 2021, 16:00 hod. 
Bořitov - Olešnice 

9. kolo Ne 26.9. 2021, 16:00 hod. 
Drnovice - Bořitov 

10. kolo Ne 3.10. 2021, 15:30 hod. 
Olomučany - Bořitov 

11. kolo Ne 10.10. 2021, 15:30 hod. 
Bořitov - Letovice 

12. kolo Ne 17.10. 2021, 15:00 hod. 
Knínice - Bořitov 

13. kolo Ne 24.10. 2021, 15:00 hod. 
Bořitov - Rudice 

1. kolo Ne 31.10. 2021, 14:00 hod. 
Doubravice - Bořitov 

 
 

Rozlosování - OP starší přípravka, 
Podzim 2021 

1. kolo Ne 29.8. 2021, 9:00 hod., hřiště Rájec-Jestřebí 
RDR Akademie RJ – Bořitov  RDR Akademie D – Černá Hora 
RDR Akademie D –Bořitov  RDR Akademie RJ - Černá Hora 
2. kolo Pá 3.9. 2021, 17:00 hod., hřiště Černá Hora 
Bořitov – Olomučany   Černá Hora - RDR Akademie R 
Bořitov – RDR Akademie R  Černá Hora - Olomučany 

3. kolo Ne 12.9. 2021, 10:00 hod., hřiště Knínice 
Knínice – Bořitov   Vysočany/Šošůvka/Sloup - Černá Hora 
Vysočany/Šošůvka/Sloup - Bořitov Knínice - Černá Hora 

4. kolo Pá 17.9. 2021, 17:00 hod., hřiště Bořitov 
Bořitov – Lipovec B   Černá Hora –Lipovec A 
Bořitov – Lipovec A   Černá Hora – Lipovec B 
5. kolo So 25.9. 2021, 9:00 hod., hřiště Kunštát 
Žijemehrou/Kunštát B – Bořitov Černá Hora - Žijemehrou/Kunštát A 
Žijemehrou/Kunštát A – Bořitov Černá Hora - Žijemehrou/Kunštát B 
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6. kolo Pá 1.10. 2021, 16:30 hod., hřiště Černá Hora 
Bořitov – Blansko B   Černá Hora – Blansko A 
Bořitov – Blansko A   Černá Hora – Blansko B 
7. kolo So 9.10. 2021, 9:30 hod., hřiště Letovice 
Letovice B – Bořitov    Letovice A - Černá Hora 
Letovice A - Bořitov    Letovice B - Černá Hora 
8. kolo So 16.10. 2021, 9:00 hod., hřiště Jedovnice 
Jedovnice/Kotvrdovice - Bořitov Vilémovice /Ostrov - Černá Hora 
Vilémovice /Ostrov – Bořitov Jedovnice/Kotvrdovice - Černá Hora 
9. kolo Pá 22.10. 2021, 16:00 hod., hřiště Bořitov 
Bořitov – Boskovice A   Černá Hora - Boskovice B 
Bořitov – Boskovice B   Černá Hora - Boskovice A 
10. kolo So 30.10. 2021, 10:00 hod., hřiště Černá Hora 
Černá Hora – Bořitov 
 

 
 

Výsledky mistrovských utkání v kopané žáků 
Okresní přebor 2020-2021 

2. kolo Ne 22.8. 2021, 14:00 hod., hřiště Letovice 
Boskovice B – Černá Hora/Bořitov 16:3 (8:1) 
Branky: Drábek František, Drábek Václav, Dvořáček Petr 

 
 

Zbývající utkání Okresní přebor žáků 

3. kolo So 28.8. 2021, 14:30 hod., 
hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov – Kořenec 

4. kolo So 4.9. 2021. 
Volný los 

5. kolo Ne 12.9. 2021, 13:30 hod., 
hřiště Bořitov 
Černá Hora/Bořitov – Vavřinec 

15. kolo St 15.9. 2021, 17:00 hod., 
hřiště Ostrov 
Lipovec/Ostrov – Černá Hora/Bořitov 

6. kolo So 18.9. 2021, 10:00 hod., 
hřiště Knínice 
Knínice – Černá Hora/Bořitov 

7. kolo Pá 24.9. 2021, 17:00 hod., 
hřiště Bořitov 
Černá Hora/Bořitov – Žijeme hrou B 

1. kolo Út 28.9. 2021, 13:30 hod., 
hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov – 
Vysočany/Šošůvka 

8. kolo Ne 3.10. 2021, 10:45 hod., 
hřiště Svitávka 
Svitávka/ŽH – Černá Hora/Bořitov 

9. kolo So 9.10. 2021. 
Volný los 

10. kolo So 16.10. 2021, 10:00 hod., 
hřiště Bukovinka 
Bukovinka – Černá Hora/Bořitov 

11. kolo Ne 24.10. 2021, 12:30 hod., 
hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov – Olomučany 

12. kolo Čt 28.10. 2021, 12:45 hod., 
hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov – Jedovnice C 

13. kolo So 30.10. 2021, 9:00 hod., 
hřiště Jedovnice 
Jedovnice A – Černá Hora/Bořitov 

14. kolo So 6.11. 2021, 14:45 hod., 
hřiště Černá Hora 
Černá Hora/Bořitov – Jedovnice B 
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Rozpis zápasů týmů Žijeme hrou 
hraných na hřišti v Bořitově 

podzim 2021 

Datum Čas Událost 

Sobota 11.9. 9:00 Starší žáci - Start Brno 

Sobota 11.9. 10:45 Mladší žáci - Start Brno 

Neděle 12.9. 13:30 Mladší žáci - Vavřinec 

Neděle 19.9. 10:00 Starší žáci B - Velké Opatovice 

Pátek 24.9. 17:00 Mladší žáci - Žijeme Hrou B 

Sobota 2.10. 9:00 Starší žáci - RDR Akademie 

Sobota 2.10. 10:45 Mladší žáci - RDR Akademie 

Sobota 16.10. 10:30 Starší dorost - Židenice 

Sobota 16.10. 13:00 Mladší dorost - Židenice 

Sobota 30.10. 10:30 Starší dorost - Líšeň B 

Sobota 30.10. 13:00 Mladší dorost - Líšeň B 

 
 
 
 

Farnost Bořitov 
V neděli 5. záři 2021 při nedělní mši svaté v 8:30 hod. přivítáme nového pana faráře Tomáše 
Žižkovského. 
 
 

Orel Bořitov 
 Od úterý 7.9.2021 začínají na orlovně tréninky žáků a dětí ve florbalu. Informativní 

schůzka pro všechny zájemce a příznivce tohoto populárního sportu proběhne                       
v 15:00 hodin. 

 

 Srdečně Vás zveme na tradiční PIVNÍ MINIFESTIVAL, který proběhne v sobotu 
11.9.2021 od 17:00 v areálu Orlovny. 
Těšit se můžete na více než 7 vzorků lokálních i přespolních pivovarů. Na čep 
připravujeme pivní speciály z pivovarů: Vísky, Lomnice u Tišnova, Tišnov, Hauskrecht, 
Černá Hora atd. Občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu hraje kapela NaLiTo!       
Vstupné 80,- Kč. Akce se koná za každého počasí. Těšíme se na Vaši účast! 
 

 Od 14.9.2021 bude probíhat pravidelně každé úterý od 18:30 hodin cvičení žen                               
na balonech. Všechny zájemkyně jsou srdečně zvány. 

 

 V sobotu 9.10.2021 proběhne od 20:00 hodin na Orlovně tradiční BURČÁKOVÝ BÁL. 
Těšit se můžete nejen na vynikající burčák, ale i na skvělé víno z vinařské obce Mikulčice. 
Více informací zveřejníme v dalším čísle Bořitovského zpravodaje.  
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Společenská rubrika 
Naši jubilanti v měsíci září 2021 
Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní 
jubileum, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a životní 
pohody. 
 

Narození 
Kopecká Rozálie 
Kučerová Isabela 
Kolínek Radim 
Plucnara Norbert 
 

Úmrtí 
Šenkýř Jaroslav 
Sehnalová Marie 
Pospíšil František 
 

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů – září 2021 (8 – 13 hod) 
 

  4.9. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 

  5.9. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 

11.9. MUDr. Pernicová Libuše Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 

12.9. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656 

18.9. MUDr. Mikulášková Miroslava Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 

19.9. MUDr. Roth Pavel Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 

25.9. MUDr. Řehořek Tomáš Poliklinika Blansko,Sadová 33 516 488 453 

26.9. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)  Poliklinika Blansko,Sadová 33 516 488 453 

28.9. MUDr. Semrádová Danuše Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
 

Mimo výše uvedené je služba zajištěna v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6,                      
tel. 545 538 111 ve všední dny od 18,00 do 24,00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 
od 8,00 do 20 hodin. 
 
 

Klub důchodců 
Klub důchodců připomíná následující zájezdy v měsíci září: 

 Ozdravný pobyt Šumava, Srní - hotel Vydra 9.9. - 15.9.2021 (6 nocí/7 dní). Odjezd      
od Manga je 9. září v 6,40 hod. 

 

 Jednodenní zájezd do skláren Květná, zámek Nový Světlov, sklípek Plže, který        
se koná 21. a 22. září 2021. Odjezd na oba termíny je v 7 hod ráno od Manga. 

 

Prosím nezapomeňte si vždy sebou vzít občanský průkaz, průkaz pojištěnce, průkaz ZTP, 
respirátor a potvrzení o očkování nebo platný test. 
 

Inzerce: 
 Adriana textil srdečně zve k nákupu levného textilu z dovozu v neděli 12. září 2021 

ve 13,00 hodin na Hasičku.  
 

 Hospůdka Sokolovna hledá brigádníka na pozici servírka/číšník. Bližší informace     
na telefonu 777 807 303.  

www.tiskfiala.cz 


